Mollerup Golf Club - Udvalgenes beretninger for 2016
Baneudvalget
2016 blev på mange måder et bedre golfår end 2015. Vi havde ikke samme udfordringer med vejret og det gav os mere arbejdsro til at udbedre banen.
Baneudvalget har fortsat linien med at opprioritere medlemsønsker og med at
være efter ”de små ting, som fylder for meget”.
I 2016 fik vi færdiggjort vore stier.
I 2016 havde vi næsten ingen bare pletter med jord.
Vi fik påbegyndt dræning af banen.
Vi fik plantet træer.
Vi har fået opgraderet vor maskinpark.
Ny flag på driving range blev det også til.
Hvad missede vi så i 2016? Sikkert et par ting hér og dér – men det vigtigste var vore greens! Det startede så fint i forsommeren, men ved sommerferien gik det galt –
har vi hørt! Sommerferietid og personalemangel var årsagen. Det gør vi bedre i
2017 – vi har opprioriteret greens! Gødning og klipning af greens er blevet revurderet og sammen med det, at vi har ansat en elev, burde det give os bedre kort på
hånden!
Ser vi ind i 2017, er der to store opgaver: Greens og videreførelse at det store
drænarbejde som blev igangsat i 2016. Drænarbejdet vil til tider hæmme golfspillet – men der er ingen vej udenom. Det er nu vi skal have bedre styr på en til tider
våd bane!
2017 bliver også året, hvor vi har kastet os over en opgradering af alle skilte, papirkurve m.m. på banen. Hans Martin der er ophavsmand, har med sikker hånd designet og igangsat en prøveopstilling på hul 1.
Og så lige én ting til: Greenkeeperne med Ulrik i spidsen har i flere år ønsket sig en
gravko! Den er nu på vej, så husk lige at spørge Ulrik til hans nye barn, så kan det
være greens blive endnu bedre!!
Jesper Lorentzen
Baneudvalget.
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Husudvalget
Byggesagen med Juul & Nielsen A/S er slut med en lille skramme til klubben – jagten på det udestående ville være mindre end advokatomkostningerne – derfor.
Maling af de udvendige facader er i gang men der resterer en del på grund af
likviditetsproblemer, men det skulle blive i 2017 at resten bliver malet.
Carsten Riber er ansat og laver et stort arbejde med at klare alle små reparationer
og det går rigtig godt.
Energimæssigt har vi stadig udfordringer, ikke at vi ikke ved hvad der bør gøres,
men vi mangler det fornødne kapitalgrundlag – solceller og mini jordvarmeanlæg.
– men det kommer.
Lars Eeg gør et stort arbejde for at justere vort energiforbrug og det kan ses på forbruget men det er ikke millioner.
Niels Halleløv
Jan Lauritsen
Husudvalget.
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Begynderudvalget og mentorerne
I forlængelse af tidligere beslutninger om at skabe bedre forhold for især begynderne i Mollerup Golf Club valgte vi at dele indsatsen i begynderudvalget mellem
de, der tager sig af begynderturneringerne om onsdagen og de der tager imod
de nye prøvemedlemmer og følger dem under prøvemedlemskabet. Som noget
nyt etablerede vi en mentorgruppe på ca. 10 personer, der i sæsonens løb har taget sig af de nye medlemmer.
Begynderudvalget, som overvejende består af turneringsledere og regeleksperter,
har gennemført 29 onsdagsturneringer på stor bane og par-3-bane med ca. 1.500
deltagere set over hele sæsonen. Afviklingen af turneringerne er sket med hjælp
fra 15 turneringsledere og 60 forskellige captainer. Endvidere er der gennemført
regelundervisning 8 til 10 gange.
Der har været stor interesse for at deltage i onsdagsturneringerne, hvilket har resulteret i en overtegning af turneringen en stor del af året (max 48, men ofte over 60
tilmeldinger). Der arbejdes løbende på, at alle interesserede kan deltage i turneringerne, selvom det ikke altid er helt nemt.
Trods den store interesse og de mange tilmeldinger er der enighed i udvalget om,
at onsdagsturneringerne fortsat skal være åbne for ’gamle’ medlemmer eller højhandicapper (+37), som ønsker at gå 9 huller.
Mentorerne har også deltaget i onsdagsturneringerne både som turneringsledere
og captainer. De har desuden etableret en ny velkomstordning, hvor de (sammen
med Søren/PRO) har varetaget velkomsten af nye medlemmer samt gået runder
med 99’ere på stor bane. Herudover har mentorerne deltaget i ‘Golfens Dag’ og
stået for ‘Spil med - dagen’. Endelig har de fulgt op på nye medlemmer, som af
forskellige grunde er ‘udeblevet’ fra aktiviteterne i klubben.
Det skal nævnes, at alle aktiviteter er sket i et rigtig godt og positivt samarbejde
med sekretariatet.
Møder i begynderudvalget og med mentorerne. I årets løb er der afholdt 3 begynderudvalgsmøder, 2 mentormøder og et captains-møde.
Antallet af nybegyndere/prøvemedlemmer i 2016 var 81. Heraf har 53 opnået banetilladelse, mens der er 2 medlemmer, som har ønsket at skubbe deres prøvemedlemskab til 2017.
I alt blev der indmeldt 114 nye medlemmer i Mollerup Golf Club i 2016.
Mesterskaber og pokaler. Den 2. oktober blev der afholdt begyndermesterskab,
som blev vundet af Martin Kløcher.
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Samtidig blev der uddelt en fortjenstpokal, som gik til Winnie Rasmussen for en stor
indsats i forbindelse med etablering og aktivering af mentorgruppen i MGC.
Perspektiverne for begynder- og mentorarbejdet omhandler i korte træk:
§
Bedre integration og fastholdelse af nye begyndere og +37 spillere i klubben
§

Nye og bedre tilbud til disse grupper, herunder bedre muligheder for netværksdannelse

§

Fortsat udvikling af nye mentor- og vejlederordninger

§

Uddannelse af turneringsledere fx i planlægning af turneringer og af mentorer fx som hjælpetrænere

§

Coaching og uddannelse mv af captainer

Til slut en tak til alle, der har bidraget og ydet et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med afviklingen onsdagsturneringer, regelaftener og ved mentorindsatsen.
Hans Martin Skou
Begynderudvalget.
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Turneringsudvalget
Vi har i 2016 afholdt 6 klubturneringer. Desværre er tilslutningen ikke så stor som tidligere, så vi har overvejet om vi skal skære lidt ned. Nu er det jo sådan at vi har
nogle meget loyale sponsorer som støtter disse turneringer, dem vil vi nødigt miste.
Vi vil måske skære ned på antallet hvis og når en sponsor siger stop. Vi gør hvad vi
kan for at klubturneringerne bliver afviklet sådan at folk er glade når de har været
med og gerne kommer igen.
Selv om tilslutningen har været ringere er der stadig et stort antal medlemmer som
meget gerne deltager, for mange er det de eneste turneringer de spiller.
Desværre måtte vi igen aflyse afslutningsturneringen, vi arbejder på at ændre
konceptet så det bliver mere attraktivt. Vores on-line indtastning af scores fungerede til alles tilfredshed.
Hvis man kigger på turneringsprogrammet for 2017 vil man kunne se at det er meget presset, også en grund til at skære ned. En af grundene til den megen aktivitet
er at vi fra DGU bliver pålagt at afholde Challengerturnering og kredsturnering.
Klubmesterskaberne er igen meget populære, vi prøvede at lave præmieoverrækkelserne adskilt, således at de aldersbestemte ikke skulle vente en uge på at få
deres velfortjente præmier. Vi lavede også en lille juniorrække for de som normalt
ikke kan deltage. I den anden ende havde vi for første gang en række for superveteraner (over 70).
I regionsgolf rykkede vores Senior A-hold op i 3.division, det gav plads til et nyt hold
i Seniorrækken, nye kaptajner er Dorte og Michael som alle kender for parturneringerne. Peter Thomsen foreslog sidste år at vi skulle have lige så mange hold som
der er spillere til. Selv om rigtig mange gerne vil spille regionsgolf, og mange nye
kommer til det i år, har vi desværre ikke plads. Hanne har i år været ekstrem hurtig
til at reservere tider til hjemmekampe så vi håber at det forløber uden problemer.
Som jeg omtalte sidste år vil vi gerne have nyt blod ind i turneringsudvalget. Straks
efter generalforsamlingen går jeg i gang med at reorganisere udvalget, forhåbentligt med nye friske kræfter.
Tak til udvalget for stor indsats i 2016, også tak til alle de frivillige som er sprunget til
især med indtastning af scores.
Knud Høgh
Turneringsudvalget.
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Erhvervs- og sponsorudvalget 2016
Udvalgets arbejdsopgaver er sponsorater, greenfee, company days og branding.
Desuden hører Business Clubben under udvalget. Udvalget har holdt 7 møder siden sidste generalforsamling.
Udvalget har i 2016 deltaget i DGUs kursus om sponsorarbejde, ligesom vi har haft
besøg af Helge Caspersen (tidl. Manager i Køge) for at få nye vinkler på sponsorarbejdet.
Udvalget har i 2016 arbejdet med en reorganisering af udvalgets arbejde. Ikke
mindst har vi fokus på Business Clubben og hvordan vi får den gjort stærkere. Som
det er i øjeblikket, bliver man medlem af Business Clubben, når man tegner et
sponsorat på 12.000 kr. eller mere. Vi har imidlertid hørt fra flere, at der er interesse
for et medlemskab af netværket alene og hvordan en sådan konstruktion kan
fungere, er vi nu ved at undersøge.
Vores sponsorindtægter er i år ca. 73.000 kr. højere end budgetteret. Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, som laver det praktiske arbejde, som skal
have æren. Både nytegning og gentegning ser ud til at gå ganske godt.
Business Clubben – som er vores netværk for sponsorer – har nu 32 medlemmer
mod 26 sidste år samme tid. Business Clubben har bl.a. været på tur til Tyskland og
til Made-in-Denmark. Desuden golfarrangementer her i klubben – og en hyggelig
julefrokost. Et stærkt netværk og en aktiv Business Club er en væsentlig faktor for at
tiltrække og fastholde sponsorer.
Der er i 2016 lagt et stort stykke arbejde i udvalget for at gøre MBC mere interessant for vores sponsorer. Det arbejde skal gerne vise sit værd i 2017, med nye tiltag og forhåbentlig tilgang af nye sponsorer.

HC Ralking
Erhvervs- og sponsorudvalget.
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MGC Eliten 2016
Eliten: Junior, Dame & Herrer eliten
Generelt Overordnet blev 2016 en meget blandet sæson for eliten i Mollerup GC…
Individuelt
Junior: Et par af klubbens egne drenge har fået Mollerup på golf landkortet.
Fredrik Sejr er indlemmet i juniorlandshold truppen og Mads Røddik er
indlemmet i juniorlandsholds udviklingstrup. Drengene er ikke kommet sovende til
udtagelsen, det kræver hårdt arbejde og i eliteafdelingen er vi meget stolte af at
et par af vores drenge er blandt landets største talenter.
Det lover godt for fremtiden og forhåbentlig kan drengene være med til at
inspirere alle golfspillere i Mollerup og naturligvis de øvrige juniorer i klubben.
Turneringer: Vores juniorer har i sæsonen løb deltaget i en række individuelle ranglisteturneringer, og opnået fine resultater.
Bl.a. vandt Johan Knudsen i maj måned en Junior / ynglinge turnering i Dejbjerg.
Holdturneringer
Juniorer
The Open Som bekendt vandet Mollerup drengene Frederik, Mads og William i
2015 Sportsjournalisternes holdturnering og belønningen var en tur til The Open i
2016… hvor drengene fik en uforglemmelig oplevelse – se DAGBOG på
sportsjournalisternes hjemmeside.
DGU Holdturnering - U16 A: Mollerup drenge Jacob Sejr, Oliver Ulrik og Malthe Nilson vand DM i U16A rækken.
Danmarksturneringen 2016
Damer: Måske den bedste sæson for Dame eliten i Mollerup.
Efter oprykning i 2015 for begge damehold, til 1. Division og 3. division, var
målsætningen for 2016 at forblive i respektive rækker… og målsætningen blev i
den grad indfriet, da begge damehold vandet deres pulje, men desværre tabte
oprykningsmatcherne til Horsens og Varde.
Herrer: 2016 blev en meget blandet sæson for begge herrehold, i hhv. 1. Div. og 3.
Div. Målsætningen for sæsonen var at forblive i rækken… og efter en gyser afslutning i sidste spillerrunde forblev begge hold i rækken.
Senior: Regions Golf senior A holdet vandt i 2016 puljen, mellemrunde kampe og
den jysk fynske finale og sikrede sig dermed oprykning til DGU Danmarksturneringen i 3. Division for seniorhold.
MGC Eliten 2017
Individuelt
Danmarksturneringen 2017
Målsætning
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Damer: Spiller truppen er altovervejende intakt og målsætningen for den
kommende sæson ligger lige for - pigerne går efter at vinde puljen.
Herrer: På herresiden har vi mistet Jacob Pingel, der er flyttet til København, men
heldigvis har vi fået tilgang af et par nye herrer spillere (Mathias Boksa, Niclas
Møberg) og ydermere er et par af vores egne drengen vendt hjem (Nicolaj Volke,
Thomas Warming), så vi mener vi har en fornuftig trup.
Juniorer: I Mollerup har vi altid haft en tradition for - og vision om, dels at udvikle
vores egne spillere og dels tidlige at indsluse dem på Danmarksturnerings holdene…(NB: i 2016 var der 3 juniorer på 1. Holdet, 2 – 3 juniorer på 2. Holdet).
For at styrke og udvikle vores juniorspillere har vi til den kommende sæson
etableret et udviklingshold i kval. rækken.
Målsætning: Målsætningen for herre holdene fastlægges i samarbejde mellem
eliteudvalget og spillerne på den kommende træningslejr ultimo marts 2017.
NB: Efter nedrykning fra Elitedivisionen (i 2014) har 1. holdet herre, de efterfølgende
sæsoner netop undgået nedrykning, så vi kender udfordringen i 2017 osv.
Det har bl.a. betydet at vi fra den kommende sæson har ændret på strukturen og
udpeget elitespillere som hold kaptajner (hhv. Mikkel, John og Patrick).
Senior: Det bliver spændene at se hvordan vores ny oprykkede senior hold klarer
sig i DGU´s danmarksturneringen i 2017, hvor holdet er i pulje med Lemvig, Dejbjerg
og Brønderslev…
Træningslejr: Hele elietruppen tager på træningslejr fra 23. – 26. marts i nordtyskland, nærmere bestem Schloss Lüdersburg, som Eliteafdelingen med hjælp fra vores sponsor Green2Green har indgået et samarbejde med…
Sponsorer: For at forsætter og videre udviklingen i Eliteafdelingen, har vi i dette
forår igangsat ”sponsor arbejde”, med henblik på at tilknytte nogle sponsorer og
samarbejdspartnere. Arbejdet er i sin opstart og eliteafdelingen har indgået et par
aftaler, bl.a. Martinsen Revision, Green2Green / herunder Schloss Lüdersburg, Nordea.
Tillad os at benytte lejligheden til at gøre opmærksom på muligheden for at
bliver sponsor i junior – og eliteafdelingen. Hvis der er nogen der vil være
sponsere eller kender nogen… er vi meget interesseret og er meget
interesseret i enhver form for opbakning og støtter.
Sæson 2017: Sæsonen står for døren og om mindre end 2 måneder ( 6. – og 7.
Maj) afvikles 1. – og 2. Runde i Danmarksturneringen. Derefter går det slag i slag…
OG i eliteafdelingen ser vi frem til 3. – og 4. Runde i Danmarksturneringen, som
afvikles den lørdag den 17. og søndag den 18. Juni hvor de fleste hold spiller
hjemme (Den 18. Juni spiller alle hold hjemme).
Elitespillere og eliteudvalget håber der er rigtig mange der har lyst til at komme
ud og se noget golf og bakke alle klubben hold op – vi håber igen i år at kunne
sætte telt op, med mulighed for at købe en pølse og lidt at drikke…

Mollerupvej 7 – 8240 Risskov - ( 86 78 55 56 – mail: info@mollerupgolfclub.dk

8

Opbakningen betyder rigtig meget. I eliteafdelingen ser vi frem til den kommende
sæson og vil ønske alle i Mollerup en rigtig god sæson.
Ulla Køpfli og Lasse Kristensen
Eliteudvalget.
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Juniorudvalget
2016 var endnu et år hvor unge juniorspillere fra Mollerup Golf Club gjorde sig positivt bemærket, men mere om disse unge i skriv om Junioreliten.
Efter flere år med nedgang på juniorsiden, og dette gælder alle golfklubber, har vi
i 2016 indledt et samarbejde med DGU på juniorsiden. Vi vil gerne igen have en
stor juniorafdeling.
I 2016 startede vi Mikrogolf op søndage 10-11 for de helt unge spillere. Det er en
blanding af leg og golf. Det var rigtig godt besøgt og vi håber på mange flere i
denne sæson. Eva Bundegaard fortsætter som tovholder, men har brug for hjælpere. Der kommer et skriv fra Eva på hjemmesiden.
I 2016 begyndte Katrine fra Eliten at træne juniorpigerne sammen med Søren, og
med stor succes, så fra denne sæson kommer en del af eliten til at være hjælpetrænere. Juniorudvalget vil i fremtiden bestå af flere fra eliten, som vil være en del
af juniortræningen. På denne måde vil vi kunne tilbyde meget mere og varieret
træning til de unge. Vi vil også kunne dele de unge op i flere hold, så vi kan tilbyde
træning på alle niveau. Det skal være muligt at spille golf bare for hyggen og
kammeratskabet, samt vi skal skabe de rette rammer for dem som vil noget mere
med golfen.
Vi glæder os til 2017, hvor vi håber at se flere nye unge som har lyst til at prøve
kræfter med golfspillet.
Ulla Køpfli
Juniorudvalget.
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Marketingudvalget
I 2016 blev der nedsat et ny marketingudvalg. Udvalget består af Niels Thyssen, Gitte Primdal og Rikke Brøndum.
Formålet med udvalget er at arbejde med den manglende “røde tråd” grafisk og
marketingmæssigt i MGC, samt forbedre og udvikle marketing strategien for MGC
fremadrettet.
Første del af udvalgets arbejde blev at samle lidt tråde på tværs af udvalgene i
foreningen og få belyst hvilke behov der forelå. Ydermere har marketingudvalget
været bindeled i grafiske sammenhænge mellem andre udvalg.
Udvalget har udarbejdet en ny designmanual for MGC med minimale omkostninger med hjælp fra sponsorstøtte. Manualen er taget i brug. Formålet med dette er
at få klubben til at fremstå mere ensartet både internt og eksternt.
Udvalget har arbejdet på en marketingplan for 2017 med en ny Facebook profil,
hjemmesideoptimering, Linkedin optimering og integration med klubbens sponsorarbejde med henblik på at højne sponsorplejen. Markedsplanen indeholder ydermere en optimering af Intranettet med mere struktur og lethed fremadrettet.
Ligeledes er tanken med den nye marketingplan, at den skal indeholde annoncering og konkurrencer både internt og eksterne på de platforme, hvor klubbens potentielle og nuværende medlemmer bevæger sig.
Niels Thyssen og Rikke Brøndum
Marketingudvalget.
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Kommunikationsudvalget
Redaktionen har i 2016 fået endelig implementeret den nye hjemmeside, der fremtræder både informativ og pæn.
Med den nye hjemmeside er det muligt med kort varsel at informere medlemmerne om hændelser og situationer og redaktionens tre medlemmer (Kjeld, Linda og
Niels Eilif) har delt vagterne imellem sig således at der altid kan reageres med meget kort varsel.
Hjemmesiden vil i løbet af kort tid blive tilpasset den nye designmanual rent farvemæssigt således at den fremtræder enkel og pæn.
Redaktionen har øget intensiteten på klubbens Facebookside. Erfaringer fra andre
klubber viser, at Facebook er et godt medie for korte, hurtige informationer mens
hjemmesiden er bedre egnet til nyheder o.l. der kræver længere tekst og flere informationer.
Niels Thyssen
Kommunikationsudvalget.
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Trivselsudvalget
Også i 2016 har Trivselsudvalget (Lotte, Larry og Erik) ydet en særlig indsats til gavn
for alle klubbens medlemmer og for at fastholde at MGC også er et godt sted at
være i vintermånederne.
Kort kan nævnes Golfens Dag, Store oprydningsdag, Sommertuneringer, Regelaften for klubbens medlemmer, Jazzaften, Koret, Bridge m.m.
Alt i alt arrangementer der er medvirkende til at MGC er Danmarks hyggeligste
golf klub.
Niels Thyssen
Trivselsudvalget.
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Regel og handicapudvalget
Vi har ændret den indførte regel om at der skal slås om når en elmast rammes, nu
skal bolden som tidligere spilles som den ligger. – Årsag det er for farligt at du må
blive ved med at prøve.
Banen er ratet om og du har nu lidt flere slag at gøre godt med.
Ratingen af de enkelte huller er også ændret – mest på grund af hul 15 – vi har så
på baggrund af 4.500 registrede runder efter hul 15 er ændret, rangeret hullerne
lidt anderledes – se det på opslag i klubhuset eller på scorekortet – det træder senest i kraft til åbningsmatchen.
Niels Halleløv
Ulla Køpfli
Regel- og handicapudvalget.
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Medlems- og Baneservice
Medlemsservice:
Efter flere møder i efteråret 2015 lykkedes det os af få etableret Golfringen for
2016. Nu et år efter opstart kan vi sige, at det har været en stor succes målt på
hvor mange medlemmer der har købt abonnement til Golfringen, både i Mollerup
Golf Club og også i de andre klubber som er med i samarbejdet.
Golfringen er ment som en service til klubbernes medlemmer. Det giver medlemmerne mulighed for at spille andre baner nemt og billigt og på alle tider af året.
Man har mulighed for at deltage i åbne matcher og andre arrangementer i klubberne. Økonomisk har aftalen også været god for MGC, selvom vores bane er
meget belagt af klubbens egne medlemmer. Alt i alt en succes som vi forsætter
og nu med yderligere et medlem, da Ebeltoft Golf Klub nu også er med i ringen.
Vi vil i 2017 udvide samarbejdet på juniorsiden. Det vil være muligt for juniorer fra
de andre klubber at deltage i MGC juniorcamp.
Baneservice:
I 2016 prøvede vi at køre med startere i weekends og helligdage, på de mest travle tider af dagen, og det med stor succes. Specielt lykkedes det at få flere spillere
ud i boldrenden, ved at pakke folk sammen i 4 bolde. Det blev rigtig godt modtaget af de fleste af klubbens medlemmer. Også for greenfee gæster og spillere i
Golfringen, var det en stor hjælp med baneservice ved hul 1.
Medlemmerne i baneservice forsætter i 2017 med at være startere på hul 1.
Ulla Køpfli
Medlems- og baneservice
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